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„Žijeme prostě v době, kdy může lidstvo čelit všem hrozbám,
které se nad ním vznášejí, jen probudí-li se v něm, to
znamená v každém z nás, s novou silou a novým étosem
odpovědnost za svět jako celek. Myslet jen na sebe je za
těchto okolností sebevražedné pro všechny, mocné i slabé,
velké i malé.“
(Václav Havel – Fulbrightova cena, Washington D.C.,
3.října1997)
foto©Studio Šípek – Lavička Václava Havla

Farní okénko…
Milí přátelé,
často nestíhám, ale tehdy vnímám, jak právě čas má v našem životě významné místo. Vnímám ho jako obdarování, kdy můžu
poznávat – sebe, okolí, lidi kolem sebe, ... Boha(?). Jsem přesvědčen, že žádný okamžik, žádný dobrý krok, žádný pokojný pohled či
úsměv, žádné setkání, či vlídné slovo nezapadne, aby bylo bez užitku. Velmi záleží na tom, co teď zrovna dělám, co mluvím, s kým
se setkávám i kam jdu. A vím vůbec, kde vlastně teď stojím? Proč tu jsem, kde je moje místo?
V jedné knize autor mluvil o životě, jako o něčem, co má význam samo o sobě, ne pro užitek: „Chci-li pochopit svůj život, musím
najít jiné kategorie než kategorie užitku a účelu.

Nejsem zde pro něco, nýbrž jsem prostě zde, pro sebe sama. Neboť mému Tvůrci se zalíbilo mě stvořit, právě mě, přesně tak, jak
jsem.
Nejsem materiálem pro cosi, nýbrž Bůh zcela prostě chtěl, abych já byl. A to, co platí pro mne, platí pro veškeré tvorstvo. Bůh ho
absolutně nepotřeboval. Ale chtěl ho.“ (srov. Bernardin Schellenberger)
Velkou věc pro to, abychom opravdu žili, udělal Bůh, když se sám stal člověkem, aby mohl zemřít a vstát z mrtvých. To všechno pro
mě. Abych s ním vstal a žil. To je celé poselství Velikonoc, ke kterým se pomalu blížíme. Jako kněz je prožívám spolu s církví a tak
v nich nacházím hluboké okamžiky. Každý v nich prožívá něco jiného. Ale jejich původ je jedinečný – v Kristově ukřižování a
zmrtvýchvstání, na to bychom možná nemuseli zapomínat. Jako křesťan je považuji za centrální svátky celého roku, ano, jsou pro
mě víc než Vánoce. A čtyřicet dní se na ně připravuji dobou postní, která začala popeleční středou. Před ní zažíváme masopust jako
bujaré veselí. Tak nám čas dává možnost žít události a různě je prožívat.
Až vstoupíme do hlavních oslav, budeme přítomni u zvláštních událostí, kterými si připomínáme, jak Bůh projevil, že člověka miluje
a chce, aby žil. Dokonce je ochoten sám kvůli tomu zemřít, protože už víme, že o velikonočním nedělním ránu zazáří novým životem.
A není to nikdo jiný, než ten Ježíš, který visel mrtvý na kříži, a kterého ženy viděly, jak ho Josef z Arimatie uložil do hrobu. Je to ten
stejný člověk Ježíš a zároveň jiný. Ježíš, který se setkává s učedníky, dotýkají se ho, mluví s ním a on s nimi. „Věříte mi? Dejte mi
něco k jídlu, jsem to já – Ježíš.“ „Ježíši, co mi chceš dneska dát?“ „Chci tě obdarovat pokojem.“
Toto slavíme každou neděli. A Velikonoce jsou v počátku nedělních slavností celého křesťanského roku.
Přijďte je prožít s námi: o Velkém pátku 10. dubna v zamyšlení „Křížové cesty“ ve 13 hodin v borotínském kostele a pak v neděli
vzkříšení 12. 4. v 11.30, dále i na Kostelci o pondělí velikonočním v 11.00 hodin.
Hezké a pokojné dny.
P. Pavel Němec, administrátor farnosti

Novoroční šlápota 2020
Na letošní novoroční vycházku
se v Borotíně vydalo více než
70 účastníků. Tentokrát byl
cílem lesní úkryt odbojářů v
Krkáčku.
O jeho historii krátce pohovořili
Ing. Antonín Brož, Milena
Peterková a Jana Čermáková.
Minutou ticha všichni společně
uctili památku našich hrdinů.
Tento úkryt byl vybudován za
druhé světové války, za
socialismu byl (rok 1982)
obnoven a za kapitalismu
zničen.
V tomto roce si připomeneme
75. výročí konce 2. světové
války a osvobození naší
vlasti.

Josef Matějka: Borotín v odboji v letech 1939-1945
[vyd. Místní národní výbor v Borotíně, říjen 1945, napsal vrchní strážmistr SNB Josef Matějka za spolupráce příslušníků odboje]

Historické městečko Borotín nedaleko Tábora, v hornatém kraji, s méně plodnou půdou, obývané drobnými zemědělci,
bez průmyslu, bez větších dopravních spojů, snad právě pro tyto vlastnosti a svoji krásnou romantickou polohu mělo
významnou úlohu v národním odboji v letech 1939—1945, v době jedné z největších našich národních porob v dějinách
našeho národa.
Po okupaci naši vlasti německými utiskovateli seskupilo se několik jednotlivců ze všech vrstev občanstva, nehledíc na
třídní, společenské postavení nebo politické smýšlení, a utvořilo organisaci odboje.
Převzetím moci Adolfem Hitlerem v Německu nastala velmi napjatá evropská situace, která se stávala den ze dne
tísnivější. I u nás, krátce po nastolení Hitlera, byli jsme svědky německé agresivnosti, a to v roce 1935 ve volbách do
Národního shromáždění a senátu. Již tehdy byla situace velmi jasná — strana Henleinova získala největší počet hlasů
ze všech stran kandidujících na území bývalé republiky. Nadutost a rozpínavost Hitlerova vzrostla v roce 1938, kdy
zabral Rakousko. Nikdo se neozval na jeho obranu. Tím rostla jeho odvaha ještě více, takže již 21. května téhož roku
byla nucena naše vláda provésti t. zv. bleskovou mobilisaci. Před ní přece jen se Hitler pozastavil, neboť nepředpokládal
takovou pohotovost vlády a národa. Mobilisace však byla mu záminkou pro další zvětšení jeho náporu.
V měsíci září 1938 byl vyvolán Mnichov a byli jsme nuceni — zásahem západních mocností — ustoupiti bez boje z
našich hranic a předati mu t. zv. Sudety. Zklamaný lid, který neznal pozadí celé věci, se vrhl na ostouzení a hrubé
napadání našich státních představitelů, zvláště po abdikaci presidenta dr. Edvarda Beneše (5. října 1938). Po odjezdu
presidenta do ciziny německá propaganda hnusně štvala proti naší bývalé vládě a zvláště proti presidentovi dr. Edvardu
Benešovi. To nebylo možno ponechati bez povšimnutí a již v listopadu 1938 vystoupili na obranu našich bývalých
představitelů Přemysl Šámal, K. Čapek a básník Hora. Vznikla ilegální organisace „Hrot", která čerpala posilu od těchto
tří. Tato organisace měla celkem 7 bodů, kterými se museli říditi členové. Nejhlavnější z nich byly: usměrňovati lid,
odvracet jeho pozornost od hanebné německé propagandy a zabrániti jeho (lidu} styku s tajně nasazenou německou
policií, aby nepodlehl a nestal se udavačem.
Vedoucím organisace „Hrot" v Borotíně byl Oldřich Karban, jeho zástupce Ludvík Kubla a členové: Václav Houška,
František Bálek, František Bacík, Josef Otradovec.
Organisace pracovala až do zrady Karla Černého z Hůrky od Tábora (předpokládá se, že jméno je krycí). Započatá
činnost však nepolevila, naopak situací po 15. březnu 1939 se stala veškerá práce intensivnější.
Členové organisace vstoupili do odbojové skupiny „Hergat Bojas", kterážto skupina byla zařazena do 3. roty I.
partyzánského praporu Timošenkova.
Tato skupina pracovala již na podkladu vojenském. Neměla sice sídlo přímo v Borotíně, ale vedoucím této skupiny byl
Ludvík Kubla a v Borotíně byl i v této skupině Oldřich Karban, ze Sudoměřic Jan Strnad a Antonín Matějíček. Skupina
tato měla za úkol soustřeďovati zbraně a střelivo, skizzovat úsek silnice Chotoviny—Miličín, zastávka Miličín a
vyhledávati naprosto spolehlivé lidi pro odboj. Celá tato skupina vstoupila do nové illegální celokrajové organisace
„Vacek—Červinka" a vytvořila místní revoluční výbor v Sudoměřicích u Tábora se členy: Ludvík Kubla, vedoucí,

Antonín Matějíček, Václav Nečada, Václav Pěknic, Jan Strnad a Josef Vrána. Tato organisační síť se rozšířila do
Nemyšle, Úrazu a Miličína. Členové těchto skupin byli přímo zapojeni na organizaci v Sudoměřicích a byli to: Alois
Fiala, Karel Král, Kletečka, Janovský a Knotek. Všichni byli zapojeni na krajské vedení v Borotíně.
Přesně stanoviti dobu, kdy z odboje Vacek—Červinka vznikla partyzánská brigáda „Táborité" Svazu partyzánských
oddílů za Prahu, není možné. Titíž lidé z vedoucích míst od počátku odboje opakují se s přibráním nových členů i v této
formaci odboje. Tolik na úvod, aby čtenáři vznik a průběh celého odboje byly jasné.
Kritiku prosíme o přehlédnutí, že spisek o odboji Borotína není dokonalý. Prosíme, aby bylo nahlédnuto, že se nám
vyskytly těžkosti při vydání, nedostatek času, materiálu a že je pouze časový a má sloužiti širokým vrstvám lidu našeho
kraje k informaci o odboji. Je tedy psán lidu přístupnou a srozumitelnou formou.
VZNIK ORGANISACE ODBOJE „VACEK—ČERVINKA" V BOROTÍNĚ A OKOLÍ.
Organisace odboje v Borotíně byla založena v prvních měsících roku 1941 mlynářem Václavem Houškou z Borotína,
který navázal styky s dříve již založenými organisacemi v Chotovinách prostřednictvím Josefa Pistoriuse z Chotovin a
v Mezně prostřednictvím Emanuela Vobruby z Mezna. V prvé ustavující schůzi organisace v Borotíně byl přítomen
tajemník zásobovacího úřadu Oldřich Karban, domkář František Korouš, kovář Antonín Šmejkal a mlynář Antonín
Jinda z
Borotína. Za organisaci odboje v Táboře byl přítomen oficiál krajského soudu a legionář Jaroslav Vacek z Tábora. Do
organisace později vstoupil lesní František Vyčichl, truhlářský pomocník Karel Hronek, listonoš Josef Smažík, povozník
Emil Jindrák z Borotína, domkář František Hán a listonoš František Jouza z Kamenné Lhoty.
Celá organisace byla vybudována na soustavě trojek, t. j., že členové výborů znali se mezi sebou, avšak ostatní členové
mimo výbor znali pouze další tři členy. Programem odboje byla příprava k ozbrojenému povstání, jako opatřování
zbraní, střeliva, výbušnin, pohonných látek, motorových vozidel, potravin, dělání sabotáží na železničních tratích,
telefonních a telegrafních zařízeních, silnicích, mostech apod., podporování pozůstalých po popravených a uvězněných
v koncentračních táborech, sabotáže dodávek potravin, průmyslových výrobků pro dodávky německé armádě a
zásobování říše.
KRAJSKÉ VEDENÍ ODBOJE
V měsíci červnu neb červenci 1942 byl ustaven krajský výbor odboje táborského kraje se sídlem v Borotíně, jehož členy
byli:
oficiál krajského soudu Jaroslav Vacek z Tábora jako předseda, major čs. armády Václav Červinka z Tábora jako
vojenský velitel.
Členy výboru byli:
strojvedoucí Josef Pejchar (zv. Buldog) z Tábora, učitel Josef Hofmann z Plané nad Lužnicí, zástupce pojišťovny Josef
Pistorius (zv. Řek) z Chotovin, František Vyčichl, lesní z Borotína (zv. Borovička), fotograf František Marek, řidič
společnosti „Jasu" Josef Rybnikář z Pelhřimova, Karel Bruner a Jan Žalda ze Soběslavě. Všichni výše uvedení členové,
až na majora Červinku, dále Václava Houšku z Borotína a správce lázní Josefa Krátkého z Tábora, kteří byli rovněž
členy krajského výboru, byli popraveni.
Vojenskému veliteli odboje majoru Červinkovi byli přiděleni dva poradci, a to Jaroslav Vacek a Josef Pistorius, a
společně tvořili t. zv. vojenskou radu Tří. Krajské vedení organisace bylo přímo zapojeno na ústředí podzemní
organisace v Praze, Petrská ulice, „Dopravní družstvo dopravních zaměstnanců v Praze", na úředníka Josefa Němce,
který byl později zatčen.
Jako spojka mezi ústředním vedením v Praze a krajským vedením se sídlem v Borotíně fungoval železniční zřízenec
Josef Mašek (t. zv. Vlažička) z Votic, který dojížděl do Prahy a Borotína a udržoval spojení s krajským výborem
prostřednictvím Václava Houšky a Františka Vyčichla.
Krajské vedení resp. jeho vojenské vedení mělo spojení i s vedením odbojových organisací sousedních krajů. Byly to
zejména: Příbram, České Budějovice, Čáslav, Kolín, Jindřichův Hradec, Havlíčkův Brod, Humpolec, Světlá nad
Sázavou a Hradec Králové.

(ponecháno bez jazykové úpravy, red.)

Smíšenka Borotín
Smíšenka Borotín přijímá objednávky na velikonoční teplé uzené maso z udírny.
Objednávky budou přijímány do 6.4.2020.
Prodej bude 12.4.2020 od 11 do 13 hod.

ZASTUPITELSVO MĚSTYSE INFORMUJE:
Na zasedání 18. prosince 2019 zastupitelstvo
projednávalo především tyto záležitosti:
Postup prací na obecních stavbách
1. Modernizace a navýšení kapacity ZŠ Borotín
16. 12. 2019 proběhlo kolaudační řízení. Montáž a instalace
vybavení probíhá dle harmonogramu. Akce bude dokončena
v lednu 2020.
2. Hřiště 2019/2020
Bylo předáno staveniště, v 1. etapě bude provedena demontáž
oplocení, zaměření nových střídaček. V průběhu zimy bude
připravován materiál pro stavby.
3. Obnova bytového domu č. p. 153
Akce byla ukončena, předána, zpracovávají se podklady pro
vyúčtování a vyhodnocení. Rada městyse zpracuje podklady pro
navýšení nájemného v souvislosti se zvýšením kvality bydlení
v č. p. 153.
Příprava akcí na rok 2020
1. Program obnovy venkova na rok 2020
Zastupitelé projednali a schválili Program obnovy vesnice na
roky 2016 - 2020 a aktualizovaný seznam akcí. Zastupitelé
projednali možnosti podání žádosti o dotaci z PRV Jč Kraje na
rok 2020. Po dohodě s nájemníky domu byla rekonstrukce oken
v Libenicích č. 27, 28 odložena. Byl předložen předběžný
rozpočet na opravu střechy a likvidaci staré střešní krytiny na č.
p. 153 v Borotíně. Na tuto akci bude podána žádost z PRV Jč
Kraje 2020.
2. Včelí naučná stezka
Zastupitelé projednali a schválili podmínky podání projektové
žádosti a předfinancování a dofinancování akce. Termín podání
žádosti je v březnu 2020, realizace v květnu 2020 – červenci
2021. Projektovou žádost zpracuje paní Alena Švecová.
3. Odpadové nádoby
Zastupitelé projednali připomínky ke zpracovávanému
projektovému záměru, jednotlivým stanovištím na nádoby a
vzali na vědomí informace o přípravě projektu.
4. Budování sběrného dvora
Zastupitelé projednali návrh kupní smlouvy na část
zatrubněného koryta potoka (délka 90m) v lokalitě
v Chomoutově Lhotě za odhadní cenu 177.000,- Kč.
Zastupitelstvo nesouhlasí s výší kupní ceny a pověřuje starostu a
místostarostku dalším jednáním se zástupci Povodí Vltavy a. s.
ohledně kupní ceny.
Dále zastupitelé projednali a schválili znění dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo s firmou VSP – Projekt – dodavatelem
projektové dokumentace. Na žádost obce bude smlouva
prodloužena o 1 rok. Ostatní ujednání zůstávají beze změn.
5. Programové dotace Jihočeského kraje
Zastupitelé projednali a schválili možnosti podávání žádostí o
dotace v rámci programových dotací Jihočeského kraje.
Podpora kultury – projekt Setkání obyvatel Borotína u
Tábora a Borotína na Moravě
Podpora výstavby místních komunikací
Podporu sportu
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
6. Síťování parcel na Sušárně
Dle konzultace s projektovou manažerkou, Ing. Příbramskou,
jsou podmínky pro získání dotace z dotačního titulu MMR ČR –
Podpora bydlení pro rok 2020 velmi přísné a vzhledem k rozsahu
akce pro obec nevýhodné. Zastupitelé projednali a schválili
realizaci akce bez finanční podpory z dotačního programu.
Systém rozdělování dotací a příspěvků z rozpočtu městyse
Borotín v roce 2020

Zastupitelé projednali návrh na rozdělování dotací a příspěvků
z rozpočtu obce v roce 2020. Pracovní skupina ve složení Ing.
Karel Tůma, Ing. Jan Vavřík, Mgr. Ondřej Pacovský, RNDr.
Markéta Čapková a Mgr. Lenka Pípalová připravili základní
podklady a pravidla pro diskusi. Přehled pravidel je v příloze
zápisu. O dotace se bude žádat ve třech dotačních programech:
Spolková činnost, Akce a Sociální příspěvky. Konkrétní
formuláře a znění výzev připraví pracovní skupina do příštího
zasedání.
Zastupitelé projednali a schválili žádosti o příspěvky ze
sociálního fondu v roce 2019. Byly obdrženy 2 žádosti od
soukromých osob – obyvatel Borotína a dvě žádosti
od organizací poskytujících sociální služby (Diakonie Rolnička
a Domácí hospic Jordán).
Projednání rozpočtu městyse Borotín, Společenství obcí
Čertovo břemeno a DSO Venkov
1. Rozpočet městyse Borotín na rok 2020.
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn dne 3.12.2019. Návrh
rozpočtu předložila a okomentovala paní Jana Čermáková. Po
diskusi došlo ke změně oproti návrhu a rozpočet je navrhován
jako přebytkový s příjmy ve výši 39.036.000,- Kč a výdaji ve
výši 13.500.000,- Kč. Výše příjmů i výdajů je ovlivněna
schválenými dotacemi.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet městyse Borotín na rok 2020
na paragrafy jako přebytkový.
2. Rozpočet Společenství obcí Čertovo břemeno
Zastupitelé vzali na vědomí návrh rozpočtu Společenství obcí
Čertovo břemeno, který bude valná hromada schvalovat na
svém zasedání dne 23. 12. 2019.
3. Rozpočet DSO Venkov, střednědobý výhled
Zastupitelé vzali na vědomí rozpočet DSO Venkov na rok 2020,
který byl valnou hromadou schválen 17. 12. 2019 jako
vyrovnaný.
Příprava obecního plesu
Zastupitelé projednali a schválili postup při přípravě a organizaci
obecního plesu a ustanovili pracovní skupiny pro dílčí úkoly.
V pátek 20. 12. 2019 od 18,00 hod. proběhne příprava sálu,
v pátek 27. 12. 2019 příprava tomboly a občerstvení. Koordinací
akce byla pověřena RNDr. Markéta Čapková.
Připomínky, diskuse, různé
1. Smlouva o likvidaci odpadů
Zastupitelé projednali a schválili znění dodatku ke smlouvě o
odvozu a likvidaci odpadů s firmou Rumpold a. s.
2. Poplatek za svatební obřad konaný mimo obřadní síň a
mimo stanovené hodiny
Zastupitelé projednali a schválili výši poplatků za obřad konaný
mimo obřadní síň a mimo stanovené hodiny. Poplatek mimo
obřadní síň a mimo určený čas je stanoven na 2.000,- Kč. Pokud
je obřad konaný na hradě, je poplatek pro snoubence s trvalým
pobytem mimo obec navýšen o 1.000,- Kč.
3. Poplatky za svoz TDO pro občany a majitele rekreačních
nemovitostí
Zastupitelé projednali a schválili výši poplatků za svoz TDO.
Částky budou stejné jako v roce 2019, tzn. u trvale žijících
občanů 600,- Kč pro osobu od 15 let a 300,- Kč za dítě,
u rekreačních objektů 600,- Kč za nemovitost.
4. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva městyse Borotín
v roce 2020
Zastupitelé projednali a schválili termíny zasedání zastupitelstva
v roce 2020 s ohledem na termíny zasedání Zastupitelstva
Jihočeského kraje.
Byly navrženy termíny: 13. 2., 23. 4., 11. 6. a 20. 8. Na zasedání
11. 6. 2020 budou stanoveny termíny pro druhé pololetí.
V případě nutnosti bude svoláno mimořádné zasedání.

5. Rozpočtové opatření č. 11
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 11.
6. Sociální služby městyse Borotín
Zastupitelé vzali na vědomí informace o postupu prací na
registraci sociálních služeb. Žádost o registraci byla podána,
proběhla kontrola na místě a registrace bude schválena k 1. 1.
2020. Je zpracovávána projektová žádost o finanční podporu
pro poskytování sociálních služeb. Termín podání je 31. 12.
2019.
7. Veřejná sbírka
Zastupitelé vzali na vědomí výsledek veřejné sbírky na podporu
kulturních památek v obci, která proběhla v rámci adventních
koncertů. Uskutečnily se 3 koncerty (dva v kostele v Borotíně a
jeden v kostele v Novém Kostelci), výtěžek sbírky je 12.357,Kč.
8. Poděkování zastupitelům
Mgr. Lenka Pípalová poděkovala zastupitelům za podporu a
spolupráci se školou v roce 2019.
Starosta obce, Ing. Karel Tůma, poděkoval zastupitelům za
celoroční práci a popřál všem příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v roce 2020.
9. Poděkování Ing. Brožovi a MUDr. Brožové
Zastupitelé poděkovali Ing. Brožovi za jeho celoživotní práci pro
obec a MUDr. Brožové za podporu, kterou bývalému starostovi
v jeho práci poskytovala.

Na zasedání 13. února 2020 zastupitelstvo
projednávalo především tyto záležitosti:
Postup prací na obecních stavbách
1. Modernizace a navýšení kapacity ZŠ Borotín
Stavba byla zkolaudována, vybavení je instalováno a plně
v provozu. Přebytečné vybavení tříd se bude odprodávat. Na jaře
bude den otevřených dveří. Připravuje se závěrečné vyhodnocení
a vyúčtování akce.
2. Hřiště 2019/2020
Proběhla demontáž oplocení a konstrukcí za brankami, je
připraveno lože pro odhoziště pro hod do dálky, obrubníky pro
střídačky. Hledá se model správcovství hřiště a dalších
sportovišť.
3. Příprava zázemí pro sociální službu
V č. p. 43, bývalé ordinaci dětské lékařky, probíhá oprava podlah
a omítek, elektro a vodoinstalace, aby mohl být zahájen provoz
sociální služby. Je připravována projektová žádost do IROP na
stavební úpravy sídla sociální služby a nákup automobilu pro
pečovatelky. Projektovou žádost a studii proveditelnosti
zpracovává Ing. Dlouhý, rozpočet projektu je přibližně
1.700.000,- Kč, spoluúčast obce 10%.
Zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové žádosti, realizaci
projektu, předfinancování akce a úhradu spoluúčasti.
Systém rozdělování dotací a příspěvků z rozpočtu městyse
Borotín v roce 2020
Zastupitelé projednali a schválili návrh znění výzev, termíny pro
předkládání, formuláře, pravidla pro rozdělování dotací a složení
komise, která bude vyhodnocovat došlé žádosti a kontrolovat
předkládaná vyúčtování.
Díle zastupitelstvo schválilo vyhlášení výzvy k předkládání
žádostí o dotaci na kulturní, společenské a sportovní akce pro
veřejnost.
Účast obce ve spolcích a sdruženích
Zastupitelé projednali a schválili účast obcí ve spolcích a
sdruženích a výši členských příspěvků v jednotlivých
organizacích.
Připomínky, diskuse, různé
1. Informace o sociální službě
Krajským úřadem byly zaregistrovány 2 služby – Terénní
odlehčovací služba a Odborné sociální poradenství. Byla podána

projektová žádost do OPZ na financování mzdových a
provozních nákladů sociální služby. Rozpočet projektu je
5.512.000,- Kč, spoluúčast žadatele 5%. Proběhlo první kolo
hodnocení žádosti na MAS Krajina srdce a žádost byla
podpořena k financování a postoupila k hodnocení na MPSV.
V sídle sociální služby probíhají drobné stavební úpravy, proto
bude provoz plně zahájen od 1. 3. 2020.
2. Zřízení věcného břemene
Zastupitelé projednali a schválili žádost o zřízení věcného
břemene na vedení kabelu NN.
3. Sběrný dvůr
Zastupitelé projednali stanovisko Povodí Vltavy, a. s., která trvá
na výši kupní ceny za zatrubněnou část koryta potoka. Městys
dle dohody uhradí náklady na zaměření pozemku a odhad kupní
ceny. Probíhají jednání s majitelem pozemku za čerpací stanicí
v Borotíně, kde by případně mohl v budoucnu vzniknout sběrný
dvůr.
4. Žádost o příspěvek na pračku zásahových oděvů
Zastupitelé projednali žádost HZS Tábor o finanční příspěvek na
pořízení čistícího centra na praní zásahových oděvů. Do příštího
zasedání Ing. Vavřík zjistí podrobnější informace a žádost bude
znovu projednána.
5. Strategický rozvojový plán
Zastupitelé vzali na vědomí nutnost vypracování a aktualizace
Strategického rozvojového dokumentu obce.
6. Inzerce v Jihočeském týdeníku
Zastupitelé projednali a neschválili nabídku na inzerci obce
v Jihočeském týdeníku.
7. Systém údržby a oprav bytového fondu
Zastupitelé vzali na vědomí nutnost stanovení systému údržby a
oprav bytového fondu. Systém bude projednán na některém
z dalších zasedání.
8. Nájem obecní hospody
Zastupitelé vzali na vědomí, že rozhodnutím rady městyse je
novým nájemcem obecní hospody pan Petr Cop, který ve svém
podnikatelském záměru uvedl výrobu pekařských a cukrářských
výrobků.
9. Akce plánované na rok 2020
Zastupitelé diskutovali o účasti obce v soutěži Vesnice roku
2020, pořádání Her bez hranic a obecního plesu, organizaci
setkání Borotínů.
Zastupitelstvo schválilo účast obce v soutěži Vesnice roku 2020
a úhradu nákladů spojených s prezentací obce.
Dále zastupitelstvo schválilo pořádání soutěže Hry bez hranic
jako součást programu setkání Borotínů a úhradu nákladů
spojených se soutěží i setkáním.
Zastupitelé diskutovali o vhodném termínu pro pořádání
obecního plesu a způsob jeho organizace, o vhodné kapele.
Rozhodnutí bylo odloženo na příští zasedání.
10. Změna složení kulturní komise
Zastupitelé vzali na vědomí změnu ve složení kulturní komise.
Předsedkyní kulturní komise je RNDr. Markéta Čapková,
členkami komise paní Jana Čermáková a paní Petra Tejnorová.
11. Nový způsob danění pozemků a osvobození od daně
Zastupitelé vzali na vědomí nový způsob danění pozemků a
osvobození od daně z nemovitosti.
12. Rozpočtové opatření
Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 1, které
schválila rada městyse, a projednali a schválili rozpočtové
opatření č. 2.

Městys Borotín nabízí
k prodeji palivové dříví smrkové
Cena 250,- Kč/prm
Doprava možná po domluvě
Bližší informace na telefonu: 736 758 090

BOROTÍN – O posledním
masopustním víkendu v sobotu
22. února prošel maškarní
průvod Borotínem.
Nikdo nezaspal, protože o to se postaral budík
v podání Karolíny Kubešové. Průvod vyšel v
devět hodin z hostince U Kostela a vydal se
ulicemi Borotína. V čele kráčel Marek Hölzl s
výstrojí vojáka – radisty armády České
republiky. Projíždějící auta se musela z
masopustního průvodu vyplatit, ale vždy za
odměnu něco posádka vozu dostala. Na masky
čekalo u sousedů občerstvení v podobě chlebů
s masem, bábovky, nakrájené klobásy i
štamprličky něčeho ostřejšího. Třeba u
Köchrtových paní domu Jitka nabídla hostům
štrůdl nebo jednohubky. Děti Adam, Šimon a
Elena dostaly na tváře červená srdíčka. „V
Borotíně a okolí máme průvod už asi 30 let,
byla i pauza tři čtyři roky, ovšem posledních 20
let tradice trvá bez přestávky. Pořádají ho
dobrovolní hasiči Borotína a Pikova,“ uvedl
starosta Borotína Karel Tůma.
V průvodu kráčely nápadité pestré krásně nalíčené masky: ledová královna s docela těžkou „berlou mrazilkou" nazdobenou ledovými
korálky, Havajanka s náhrdelníkem barevných květů, Mrazík, hříbek a plukovník v parádní uniformě se dvěma malými roztomilými
muchomůrkami, kovboj a krokodýl Dundee, hejkal z lesa, tučňák, černý myslivec, vodněna, dvě smrtky, robot a duch a další postavy
i řezník se sekyrkou. Cikánku s malou kočičí princeznou a kouzelníkem doprovázel dokonce papež.
Za bílého králíka se oblékla a namalovala páťačka Marie Bálková, Pavla Bálková šla za červené miminko s nezbytným dudlíkem. V
průvodu se objevil dokonce žralok. „Jsem hodný žralok," řekla Kateřina Macková, která se skrývala v převleku, její přítel šel, vlastně
seděl opici za krkem. Masky doprovázeli hudebníci jako pánové Pejša a Fara, na baskřídlovku hrál Pavel Svatoš. Muzikanti byli z
Borotína, Kamenné Lhoty, Pikova nebo Sudoměřic u Tábora.
Odpoledne se účastníci vydali do okolních obcí: Pikova, Nového Kostelce, Hatova, Libenic, Boratkova – Sychrova a Kamenné Lhoty.
Přesouvali se, jak jinak, hasičskou stříkačkou. V Kamenné Lhotě bylo v podvečer pro maškary nachystané závěrečné posezení s
hudbou.
https://www.jcted.cz/ 23.02.2020

Nakládání s odpady na území městyse Borotín
V několika následujících vydáních zpravodaje budete seznámeni s aktuálními informacemi jak správně, v souladu s platnou obecně
závaznou vyhláškou (č. 1/2018 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
včetně nakládání se stavebním odpadem) nakládat s odpadem tak, aby bylo co nejméně poškozováno životní prostředí a rovněž
náklady na využití a odstraňování odpadů byly co nejnižší.

1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Nebezpečný odpad je takový odpad, který je zároveň nebezpečným materiálem. Není s ním proto legálně možné nakládat jako s
běžným komunálním odpadem. Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví
lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na
směsný odpad. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo ve specializovaných firmách, nebo se
ukládá na zabezpečené skládky nebezpečných odpadů.
Co patří mezi nebezpečné odpady běžně vznikající v domácnostech:












baterie, akumulátory
nádoby od sprejů
mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
ředidla a barvy
léky a teploměry
kyseliny a hydroxidy
lepidla a pryskyřice
detergenty (odmašťovací přípravky)
fotochemikálie
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
zářivky a výbojky

Materiály s obsahem azbestu (eternit), asfaltu (lepenka), sádry (sádrokartonové desky) nepatří mezi komunální odpad a občané
musejí tento odpad likvidovat na vlastní náklady v zařízeních k tomu určených!!!
Jak nebezpečné odpady odevzdat:
Aktuálně bude sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu zajišťován způsobilou firmou k jejich odebírání na předem
vyhlášených přechodných stanovištích v tyto hodiny:
Libenice – prostranství před bývalou prodejnou od 8 h
Kamenná Lhota – prostranství u hasičské zbrojnice od 9 h
Borotín – parkoviště před radnicí od 10 h
Pikov - prostranství u hasičské zbrojnice od 11 h
Nový Kostelec – prostranství u „rybníčka“ od 12 h

Předběžný termín svozu je 18.4.2020 - bude upřesněno dle aktuální situace v rozhlase
a na webových stránkách městyse.

2. Biologicky rozložitelný odpad
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad – tráva, listí, rostlinné zbytky, větve. Na území
městyse Borotín je organizován pro občany jejich oddělený sběr.
K ukládání tohoto odpadu se využívají:


Hnědé odvětrávané popelnice – upozorňujeme, že jsou určeny pouze pro trávu, listí a drobné větvičky o délce max. 20
cm a průměru max. 0,5 cm, zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny



Zahradní kompostéry pro domácí využití




Kompostovací silo v Chomoutově Lhotě – pouze pro trávu, listí, drobné větve
Sběrné místo v Chomoutově Lhotě – větve, dřevo

Svoz hnědých popelnic na bioodpad bude probíhat v době vegetace
od 1.4. 2020, vždy ve středu, 1 x 14 dní, v sudé týdny.

Změna otevírací doby ve sběrném dvoře – Chomoutova Lhota
Od 1.dubna 2020 do 31. října 2020:
Pátek 14:30 – 17:30
Sobota 8:30 – 11:30
Správce: Jaroslav Bálek, tel: 775 709 139

Čtení na pokračování…
Koncem roku 1920 založena v Borotíně Těl. Jed. Sokol. Prvním jejím starostou
zvolen p. Jos. Maňák, náčelníkem uč. V. Skalický. Cvičilo se v hotelu, v létě na
školní tělocvičně.
V únoru 1921 konáno sčítání lidu. V Borotíně napočteno: 146 domů, 187 rodin, 761 obyvatel (359 mužů + 402
ženy), řím.kat. 629, českosloven. 110, evang. 1, izrael. 14, bez vyznání 7. V Kamenné Lhotě 27 domů, 29 rodin 146
obyvatel (77+69), řím.kat.144, izrael.1, jiného vyznání 1.
Přesně před sčítáním lidu založena i u nás církev československá. V Chotovinách asi ¾ občanů následovalo faráře
p. Janeše do této církve. U nás uspořádal schůzi tajemník p. Gajdík z Tábora. I po ní rázem 110 občanů zúčtovalo

s Římem. (Za zmínku stojí, že farář řm.kat.p. Budil měl z Čechoslováků velký strach. Když vyhlášeny byly čsl.
bohoslužby na náměstí, měl obavu, že mu Čechoslováci zaberou kostel. Žádal proto okres. hejtmanství o četnickou
asistenci. A tak konala se pouť a první bohoslužby čsl. v Borotíně pod ochranou 18 bodáků!)
Obec naše s okolními osadami zaplatila značnou daň válečné litici – 54 mrtvých zůstalo na bojištích nebo podlehlo
doma následkům válečných útrap. Aby si potom neustále připomínali, že i naše svoboda zrodila se z krve a vždy
vděčně vzpomínali těch, kteří za ně životy své obětovali, zbudovali jsme jim po vzoru obcí jiných krásný pomník.
Na popud starosty p. Maňáka a zapisovatele této kroniky p. Skalického svolána schůze sboru zastupitelstev a všech
spolků borotínských. Na ní usneseno zbudovali pomník a zvoleno užší komité, jemuž svěřeno další. Předsedou zvolen
p. Maňák, jednatelem Skalický, pokladníkem p. Bálek F. Po delším jednání svěřeno provedení pomníku akad. Sochaři
J.V. Duškovi u Tábora, jenž se zavázal, že podle svého návrhu vytvoří pomník za Kč 12.000,-. Autoru ponechána
volba místa. Nejtěžším úkolem komité bylo opatření peněz, ale dík usilovné práci nesnadný ten úkol se zdařil. Obec
místní dala Kč 5.000,-, jednotlivé spolky přispěly dle možnosti, pak podniknuta sbírka dům od domu. Obec darovala
též cihly, jichž bylo třeba na dvoje schodiště po stranách pomníku. Ze zrušené zahrady před školou přivezena země
na zahrádku, kolem pomníku zřízen též drátěný plot. Odhalení pomníku konalo se 21.červen 1921 za obrovské účasti
obecenstva. Vojenskou hudbu p.pl.č.48 obstarali předseda s jednatelem, slavnostní řeč proslovil p.prof. Dvořák
z Tábora, jednatel pro vylíčení práce komité poděkoval všem, kdož ku zbudování pomníku přispěli a odevzdal
pomník veřejnosti. Po slavnosti koncertovala hudba na náměstí. Snahu řím.kat. faráře, který chtěl, aby pomník byl
vysvěcen, zmařili vedoucí komunisté, vědomi jsouce, že bylo by urážkou obětí války, jejichž jména vytesána jsou na
pomníku, kdyby odhalení ho činně zúčastnil se zástupce společnosti, jež za války světila zbraně (snad na obou
stranách!) a nepoužila svého vlivu na zamezení hrůz válečných.
V r. 1921 opravena radnice. Poněvadž náklad byl značný za nájemné předválečné (z jednoho bytu v 1.poschodí 60,Kč.) ,bylo nájemné přiměřeně zvýšeno.
DO hospodářských poměrů naší obce zasáhla dosti hluboko pozemková reforma. Aby největší hlad po půdě, v naší
chudé obci tak pochopitelný, byl aspoň trochu ukojen, obdrželi jednotlivci již v r.1922 prozatímní příděl, celkem 20
měr. Za 2 roky provedena pak reforma definitivně. OD velkostatku St. Zámek rozparcelováno 320 měr, zbytek
zakoupil p. Jos. Plaček, hosp. správce. Zřícenina hradu zůstala majetkem velkostatku Jistebnice, o Vápenku podělili
se dlouholetí pachtýři (pp.Klejna, Bursík, Tůma J. a Korouš). Rovněž dvůr Kostelec rozparcelován, zbytek dostal
účetní z Chotovin p. Vojt. Procházka, Vesec koupil p. V. Klejna. Borotín pokusil se získat pozemkovou reformou
Podměstský rybník, leč snaha byla bezvýsledná.
Snažíc se prospěti městečku obnovilo obecní zastupitelstvo zaniklé výroční trhy. Obec platila zvěrolékaře, zdarma
vážila dobytek, konání trhů oznamovala plakáty, ale vše nadarmo. Po několika nezdařených trzích zanechala
marného úsilí a tak trhy opět, asi navždy, zanikly.

Informace ze školy
Současná mimořádná situace má samozřejmě vliv na dění ve škole. Jen co jsme se po lednovém stěhování pořádně
zabydleli v novém, je pro nás všechny připravena další velká zkouška. Po zkušenostech, které jsme spolu za poslední
roky získali, pevně věřím, že i toto zvládneme.
V době, kdy jsou uzavřeny školy a školky se zásadně mění způsob vzdělávání našich dětí. Domácí vzdělávání nabízí
zcela jiné možnosti, vyžaduje také jiné nároky. V současné době nejsou děti z naší školy v domácím vzdělávání
v legislativním smyslu slova, toho jsme si vědomi, nicméně školní práce je od nich z naší strany vyžadována. Naším
cílem není přenést zodpovědnost za předané vědomosti na rodiče. Zadávanými úkoly i kontrolou vypracovaných úkolů
chceme pomoci udržet a prohloubit získané vědomosti a také v některých případech pomoci rodičům a dětem nastavit
pravidelný denní režim. Pravidelnost, kontrola a kontakt s učiteli i spolužáky může mnohým pomoci vyrovnat se
s mimořádnou situací. U některých také rozptýlit strach o zdraví svých blízkých. Malé děti jistě potřebují
s vypracováním úkolů dopomoc dospělých, ti starší potřebují spíše pomoc s přístupem k práci. Nechceme dny, kdy nelze
chodit do školy ani do zájmových kroužků, přetavit na drilování a biflování dětí ani rodičů. Víme, že máte svých starostí
až nad hlavu. Spíše se snažíme nabízet podněty. Vypracování některých úkolů však považujeme za opravdu důležité a
ani slovu online test se možná v průběhu dalších dní nevyhneme. Děti jsou na hodnocení a známkování zvyklé, některé
tuto zpětnou vazbu potřebují pro ujištění, že dělají věci správně. Jiní si zase chtějí ověřit, že učivo zvládají.

Děti mají řadu možností učit se i z jiných materiálů než těch, které jim posíláme. V tom jim určitě nebraňme. Není však
nutné, aby u učení trávily více času, než který tráví ve škole. Doporučuji u malých dětí kratší úseky se střídáním činností,
u větších dětí věnovat každému vyučovanému předmětu cca 20 - 30 minut. Pokud po tu dobu budou děti opravdu
usilovně pracovat a přemýšlet, vydá to přibližně stejně jako vyučovací hodina. Zařazujte do vzdělávání i zábavné prvky
a zájmové aktivity. Nikdo z učitelů nepředpokládá, že se děti budou učit denně od osmi do dvou. Těšíme se však, až
nám budou děti vyprávět, co doma všechno dělaly a co nového si vyzkoušely.
Získaný čas je možné využít na zájmové aktivity a činnosti, na které v každodenním shonu není příliš času. Těšíme se
na obrázky a výtvory, jejichž fotografie nám můžete posílat na školní email. Určitě z nich vznikne krásná výstavka.
Ihned po vyhlášení zákazu vstupu žáků do škol jsme operativně dětem zadali úkoly na období do 20. 3. 2020. Tyto jsme
zadávali víceméně narychlo při vyhlášení uzavření školy bez jakéhokoliv povědomí o možné délce trvání. Od pondělí
23. 3. 2020 spouštíme nové online prostředí pro předávání vzdělávacích materiálů a komunikaci mezi učiteli, žáky a
jejich rodiči. Učitelé se pilně připravují a učí využívat nový program, zpracovávají výukové materiály. Mnozí již nyní
se svými žáky komunikují. Komunikaci považujeme za potřebnou nejen kvůli školním úkolům. Pomůže také zmírnit
sociální izolaci dětí. Již nyní se nám mnozí ozývají, že se jim stýská po kamarádech a po škole.
Netroufám si odhadovat, jak dlouho bude celá situace trvat. Věřím, že společnými silami vše zvládneme.
Připravila jsem přehled nejdůležitějších informací a pokusila se odpovědět na otázky, které mnohým rodičům dělají
těžkou hlavu.
Od 17. 3. 2020 až do odvolání je uzavřena základní škola, mateřská škola, školní jídelna i školní družina a klub.
Nevaříme ani pro cizí strávníky.
- Zápis do 1. třídy bude od 1. – 7.4. 2020, více na www.zsborotin.cz
- Přijímací zkoušky na střední školy – zatím nejsou žádné nové informace.
- Zápis do MŠ je naplánován na květen. Pokud dojde ke změně termínu, budete informováni.
- Výukové materiály pro žáky na
období
uzavření
škol
jsou
v současné době dostupné na
webových stránkách školy, pro děti
z MŠ jsou přístupné i v tištěné
podobě u vchodu do MŠ. Po
telefonické
dohodě
můžeme
zapůjčit jakékoliv pomůcky či
knihy, případně předat materiály
v tištěné podobě.
- Žádost o ošetřovné vydáváme
ve všední dny od 8,00 do 10,00
v kanceláři ZŠ, elektronická verze
je k dispozici na webových
stránkách školy.
- Nebojte se na cokoliv zeptat, jsme
tady pro vás.
email: zsborotin@seznam.cz,
tel.: 739 572 481
-

Nová jazyková učebna posloužila učitelům k zaškolení v práci s novým výukovým programem.

Žádám všechny o zodpovědné dodržování vládou vyhlášených opatření a pravidel, přeji pevné zdraví a těším se
brzké setkání se všemi.
Na 22. května 2020 plánujeme ve spolupráci s SDH Borotín Pouťovou zábavu, hraje CoverTrio+.
Na 23. 5. 2020 plánujeme den otevřených dveří a ukázkové hodiny.
Akce proběhnou v případě, že budou odvolána bezpečnostní opatření.
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy

Milí čtenáři,
jsem velmi ráda, že se s vámi mohu podělit o to, jak jsme pokročili s přípravami
na zahájení činnosti našich Sociálních služeb městyse Borotín. Ve spolupráci s
paní místostarostkou Mgr. Lenkou Pípalovou jsme odeslaly 25. 2. 2020 žádost na
Jihočeský kraj o zařazení do podmíněné sítě a čekáme na jejich vyjádření.
V současné chvíli dále probíhají finální úpravy prostor pro poskytování Sociálních
služeb. Jedná se o drobné stavební úpravy, nové podlahy a vymalování prostor. Vše je na dobré cestě k
brzkému zahájení činnosti, které plánujeme na polovinu března.
Dále bych vás chtěla touto cestou požádat o vyplnění našich dotazníků, které zjišťují, zda obyvatelé
Borotína a okolí mají zájem o sociální služby, v jaké míře a co od nich očekávají. Dotazníky k vyplnění
jsou umístěny v čekárně praktické lékařky MUDr. Brožové v Borotíně. Dále bude možné, v dohledné době,
jej vyplnit online na stránkách Táborského deníku (až vyjde článek o SOS s dotazníkem). Předem děkuji
za vaši pomoc a ochotu s jejich vyplněním.
S přáním krásného dne
Bc. Lucie Vachová, DiS.
ředitelka SOS městyse Borotín

Zahradnictví Na Sušárně
Zahradnictví Na Sušárně se na vás opět těší s novou
várkou prvních jarních květin!
Začínáme nabídkou velkokvětých a plnokvětých
petrklíčů, macešek a drobnokvětých violek.
Postupně budeme doplňovat, například cibulovinynarcisy, tulipány, modřenec, vřesovce, čemeřice
a mnoho jiných jarních, krasavic!
Také jsou v prodeji jarní věnce, košíčky, misky
a mnoho jiných aranžmá s jarní tématikou.
Potěšit oko můžete stále každý čtvrtek a sobotu
ve stejný čas tedy 9-12 a 14-17 h..
Těšíme se na vás - Vaše Zahradnictví!

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
/12h Borotín /před Jednotou/




Prodej 02.06.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, kohoutci,
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/, Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/, Husy bílé, Krůty
/kanadské širokoprsé brojlerové/, Holokrčky, Kalimera /selské brojlerové kuře/, Brojlerová kuřata, Perličky
Prodej 08.09.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, kohoutci


Informace a objednávky: Gallus Extra s.r.o., tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158
volejte po-pá 7-15h, email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

